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RESUMO 
O aumento do custo de energia e a queima frequente das lâmpadas causou a substituição das lâmpadas incandescentes 
pelas lâmpadas fluorescentes que possuem maior economia da energia além da durabilidade maior. Consequentemente, 
o número de lâmpadas sendo destinadas incorretamente só vem aumentando, assim como os riscos ambientais e à saúde 
humana que pode ser causados pela exposição ao mercúrio. Além disso, existe à cobrança as empresas em buscarem 
atender as demandas vindas do mercado e dos consumidores. Diante dessa necessidade, juntamente com o supervisor e 
os técnicos a cooperativa foi desenvolvido o programa PARA- Lâmpada, que visa realizar o processamento das 
lâmpadas queimadas in loco dos integrados á Cooperativa Agroindustrial Alfa na região de Chapecó- SC, 
descontaminando e triturando as lâmpadas enviando-as para tratamento final adequado. Inicialmente foi realizado um 
questionário com os integrados de suínos, aves e bovinos de leite sobre a destinação dada a esses materiais.Em 
sequência foi feito orientações e fornecimento de informações sobre o funcionamento do programa, buscando atingir 
100% dos integrados a participarem da ação, podendo assim estar destinando corretamente esses resíduos sem riscos 
posterior. Os resultados esperados foram alcançados, o projeto será apresentado durante o Campo Demonstrativo Alfa 
realizado pela cooperativa no mês de janeiro de 2015 e de inicio teve total aprovação pelos principais beneficiados pelo 
programa.  
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INTRODUÇÃO 

 
A Cooperativa Agroindustrial Alfa surgiu no mercado para atender as necessidades dos pequenos e médios produtores 
rurais.Tem sede em Chapecó- SC,abrangendo 52 municípios em Santa Catarina e cinco no Paraná,totalizando 16.214 
sócios e 2.582 colaboradores.  

De acordo com a Lei 12.305/10 que institui a Política de Resíduos Sólidos definido no inciso XII do artigo 3° 
(BRASIL,2010) “Logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações,procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial,para reaproveitamento,em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos,ou outra destinação final 
ambientalmente adequada”. 

A cooperativa,buscando estar em acordo com a legislação ambiental,desenvolve diversos programas ambientais,entre 
eles está o Papasab- Programa Ambiental Pecuário Alfa Suínos Aves e Bovinos de Leite,responsável pelo recolhimento 
dos resíduos de saúde animal utilizados nas propriedades rurais.A partir desse programa surgiu a necessidade do 
recolhimento das lâmpadas fluorescentes visto o grau de contaminação que ela causa ao meio ambiente e a saúde 
humana quando destinada inadequadamente. 

Esta contaminação está atrelada a presença do mercúrio na composição das lâmpadas fluorescentes.O mercúrio é 
fundamental para obter mais iluminação,porém é considerado um elemento potencialmente perigoso de elevado 
risco,quando liberado no ambiente.Os resíduos de uma única lâmpada fluorescente tubular podem contaminar até 
30.000 litros da água (LAMPCARE,2006).   

Dessa forma,o objetivo deste trabalho é avaliar a aplicabilidade de um programa de processamento in loco de lâmpadas 
fluorescentes usadas nas propriedades rurais associadas a uma cooperativa no município de Chapecó,SC. 

 

 

Procedimento metodológico 
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A pesquisa foi realizada com os integrados da Cooperativa Agroindustrial Alfa nos municípios de Arvoredo, Chapecó, 
Guatambu, Xaxim, Coronel Freitas e Cordilheira Alta 
. 
Foi aplicado um questionário com 10 questões fechadas para 204 integrados da cooperativa, distribuídos nestes 
municípios que fazem parte da Regional de Chapecó.  Eles foram divididos conforme a produção de sua propriedade, 
sendo 79 produtores de suíno, 102 de aves e 23 de bovinos.  Os questionários foram aplicados durante as visitas de 
rotina nas propriedades.  
 
 As questões foram relacionadas à forma como ocorre atualmente o sistema de coleta seletiva, local de armazenamento 
temporário de lâmpadas fluorescentes e o atual destino, além de perguntas sobre o conhecimento relacionado aos riscos 
à saúde e ao meio ambiente que as lâmpadas podem causar quando dispostas de forma inadequada. 
 
Após a coleta e análise dos dados, os mesmos foram tabulados em planilhas do Excel e discutido os resultados. 

 

 

3.  Resultados e discussão 

A faixa etária dos entrevistados variou entre 20 a 65 anos. 
 
Durante a análise dos questionários 69% dos produtores de suínos afirmaram existir o recolhimento de materiais 
recicláveis no meio rural, 31% destinam seus resíduos em valas, queimam ou levam a um ponto de recolhimento. 
 
Dos integrados de aves, 60% participam da coleta e 40% não e, dos integrados de bovinos de leite, 60% enviam seus 
materiais para destinação correta e os demais, 40%, dão outros fins.Neste sentido, a maioria dos produtores atualmente 
já separam e destinam adequadamente seus resíduos.  
 
Em algumas localidades, a prefeitura dos municípios disponibilizam veículos para recolhimento dos resíduos 
recicláveis. Nele é coletado todo material utilizado na propriedade uma a duas vezes por mês e destinado para empresas 
especializadas para tratarem corretamente os resíduos. A coleta desses materiais vem crescendo anos após anos em 
todas as regiões do Brasil, conforme dados apresentados pelo IBGE (2010). 
 
Os resíduos produzidos nas áreas rurais são compostos tanto pelos restos vegetais da cultura e materiais associados à 
produção agrícola - como adubos químicos, defensivos e suas embalagens, dejetos animais, produtos veterinários, 
quanto por sobras semelhantes às produzidas nas cidades - como restos de alimentos, vidros, latas, papéis, papelões, 
plásticos, pilhas e baterias, lâmpadas, etc (DAROLT, 2002). 
 
O que chama atenção é que mesmo com a existência de coleta, muitos utilizam métodos antigos e inadequados para o 
destino dos resíduos, dado este importante para ser trabalhado junto às Prefeituras. 
 
Quando questionados sobre o local de armazenamento das lâmpadas após serem utilizadas, 44% dos produtores de 
suínos disseram possuir algum lugar que consideram adequado para o armazenamento e 56% não possuem. Dos 
integrados de aves 80% afirmaram ter local adequado e 20% não. Quanto aos produtores de bovinos de leite 40% não 
possuem local adequado e 60% possui. 
 
Segundo Pinheiro (2009) o local para armazenamento das lâmpadas usadas deverá ser coberto e bem ventilado, 
protegido do sol e das chuvas, a fim de que o material seja mantido seco, sem riscos de contaminação até ser 
devidamente recolhido. 
 
Quanto à destinação correta, 70% dos integrados das três atividades consideram não destinar corretamente as lâmpadas 
fluorescentes. Esses produtores afirmam não saber do local correto de destinação e acabam enviando-as junto com o 
caminhão da coleta seletiva.  
 
A destinação correta deve ser realizada por empresas especializadas e licenciadas para o processo de disposição final 
aos aterros industriais, trituração e descarte os componentes, encapsulados, incineração, reciclagem e recuperação do 
mercúrio, uma vez que esses processos necessitam de equipamentos especiais (PINHEIRO, 2009). 
 
Quando questionados sobre o recebimento de informações referente aos riscos à saúde e ao meio ambiente que podem 
ser causados pelo descarte incorreto das lâmpadas, 75% dos produtores de suínos e aves e 80% de bovinos de leite 
responderam não tem conhecimento sobre os perigos gerados pela disposição final inadequada.  
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 Quanto apresentado à possibilidade da realização de um programa que coletasse as lâmpadas in loco, 100% dos 
integrados manifestam interesse na participação.  
 
Depois da coleta das informações, foi elaborado um plano de ação para atender essa necessidade dos produtores através 
do programa PARA Lâmpadas. 
 
Este programa usará a logística de outro programa, o Papasab, responsável por recolher os resíduos de saúde animal nas 
propriedades. Por tanto os pontos de coleta serão os mesmos já utilizados atualmente. No mesmo momento que for 
recolhido os materiais do programa Papasab, serão feito o processamento in loco das lâmpadas através de uma máquina 
de trituração adquirida pela cooperativa. Dessa forma, o produtor terá a necessidade de entregar estas lâmpadas em um 
ponto de coleta que armazenará de forma adequada até a vinda da máquina de processamento. 
 
Analisando o custo/benefício obtido pelo sistema, foram avaliados os relatórios emitidos pela empresa atual e 
responsável pela descontaminação das lâmpadas da Cooperativa. Nos primeiros seis meses de 2014 foram enviados 
3.667 unidades de lâmpadas para esta empresa, com custo de R$: 0,75 a unidade. Dessa forma, a partir da aquisição do 
equipamento é possível ter uma redução significativa do custo que a cooperativa teria, além de reduzir a possibilidade 
de quebra desse material no transporte, ocasionando menores impactos ambientais. 
  
 4. Conclusão 

Através da pesquisa realizada percebe-se que aproximadamente 60% dos produtores entrevistados realizam a separação 
e o destino correto dos resíduos no meio rural. Por outro lado, 70% não destinam adequadamente as lâmpadas 
fluorescentes, foco deste estudo. Dessa forma, a proposta de implementação de um sistema de coleta e processamento in 
loco desse resíduo foi aceita por todos entrevistados, entendendo ser importante este processo. 

 

 Entende-se também necessário motivar as autoridades, organizações e instituições de ensino informar adequadamente a 
população dos riscos ambientais envolvidos no descarte inadequados dos resíduos e desenvolverem ações concretas que 
possam nos trazer benefícios a todos. 
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